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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

A. Hasil Penelitian 

Dalam sub bab ini akan dipaparkan tentang gambaran Studio 

musik 1316, dan Studio musik Erasmuz. 

Disamping itu juga akan dipaparkan tentang perjanjian antara 

Studio 1316 dengan EO Youth krew, dan perjanjian yang dibuat antara 

Studio Erasmuz dengan EO Under lamp. 

A.1. Studio musik 1316 

Studio 1316, merupakan salah satu studio musik yang tergolong 

studio besar di Kota Salatiga. Studio ini terletak di JL. Merbabu ( depan 

gang Wonder Bakery) Salatiga. Studio ini dapat dikategorikan ke dalam 

salah satu studio besar karena studio ini menyediakan fasilitas yang 

tergolong lengkap, mulai dari kelengkapan alat musiknya, kelengkapan 

sound sistemnya dan peralatan – peralatan pendukung lain seperti efek, 

hard case, dan lain – lain. 

Studio 1316 didirikan oleh Eric pada tahun 2000
1
, dengan 

perlengkapan alat musik yang belum lengkap. Seiring berkembangnya 

waktu, studio ini semakin menunjukan kapasitasnya sebagai salah satu 
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studio besar di Salatiga. Berkembangnya studio ini tidak luput dari 

antusiasme masyarakat di kota Salatiga terutama kaum muda – mudi 

untuk mengenal lebih jauh tentang dunia musik dan band. Studio 1316 

menjadi salah satu studio musik terlaris dan banyak diminati karena 

Studio 1316 ini merupakan satu – satunya studio musik yang 

memperbolehkan satu band berlatih musik “keras”
2
 (musik keras dalam 

hal ini adalah musik yang memiliki ketukan alat musik drum cepat dan 

bernada tinggi, seperti musik metal, punk, hard core, dan lain – lain). 

Studio 1316 menjalankan beberapa usaha, antara lain sewa – 

menyewa peralatan musik dan sound system, serta penyewaan studio 

musik untuk latihan band.       

Studio ini menggolongkan alat – alat musik yang mereka miliki 

menurut kualitas dan kelengkapannya. Penggolongannya adalah : 

1. Golongan A, didalamnya terdiri dari kelengkapan alat musik 

kelas 1, semua alat musik kualitas import lengkap dengan 

system pendukung, seperti sound dan mixer. 

Untuk golongan A, harga sewa per 8 jamnya mulai 3 juta 

sampai 4,5 juta. tergantung dari ada atau tidaknya alat 

tambahan yang disewa. 

2. Golongan B, didalamnya terdiri dari kelengkapan alat musik 

kelas menengah, semua alat musik produksi lokal, yang 

memiliki kualitas lebih rendah di banding golongan tingkat 
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 Wawancara dengan Olip, Vocalis band Final Step, Tanggal 24 Januari 2012. 
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A. Harga sewa lebih murah, antara 2 sampai 3 juta, lengkap 

dengan sound systemnya. 

Selain kelengkapan alat dan sound system, studio 1316 juga 

menyediakan jasa teknisi. Teknisi di sini adalah orang yang ditugaskan 

untuk menjaga alat dan sound system yang disewakan saat 

berlangsungnya acara. Studio 1316 memiliki 2 teknisi, yaitu Black dan 

Yogi yang merupakan pegawai sekaligus teknisi untuk mengatur dan 

mengawasi alat musik
3
. Studio ini buka pukul 10 pagi hingga pukul 10 

malam dan kedua pegawai ini secara bergantian menjaga Studio 1316 

setiap 6 jam, dan mereka mendapatkan gaji sebesar Rp. 700.000,00 – 

(Tujuh ratus ribu rupiah). Gaji dibayarkan tiap tanggal 10 setiap 

bulannya. Disamping gaji, mereka juga mendapatkan uang makan 

sebesar Rp. 10.000,00 – (Sepuluh ribu rupiah)
4
. 

 Wawancara penulis dengan Black dan Yogi selaku pegawai 

studio 1316 ini diketahui bahwa, perjanjian kerja dibuat secara lisan 

dengan Eric selaku pengusaha studio. Informasi peraturan kerja 

disampaikan secara lisan oleh pengusaha studio 1316 ini, mulai dari 

ketentuan pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, waktu bekerja, 

sanksi yang mereka terima jika terjadi kesalahan dalam pekerjaan, masa 

libur kerja, serta upah yang mereka terima setiap bulannya
5
. Keterangan 

mengenai ketentuan pekerjaan mereka adalah sebagai berikut. 
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 Wawancara dengan Eric, Pengusaha studio music 1316, Tanggal 05 agustus 2011. 

4
 Wawancara dengan Eric, Pengusaha studio music 1316, Tanggal 05 agustus 2011. 

5
 Wawancara dengan Black dan Yogi, Pegawai studio 1316, Tanggal 15 Januari 2012. 
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 Ketentuan jam kerja, kedua pegawai studio ini melakukan 

pekerjaannya selama kurang lebih 12 jam yang dibagi menjadi 2 waktu 

kerja yang sering disebut dengan “sift”. Pekerjaan mereka adalah 

mengurusi penyelenggaraan usaha penyewaan studio musik untuk 

latihan band, dan untuk mengurusi penyelenggaraan penyewaan alat – 

alat musik serta sound system jika ada EO yang sengaja menyewa 

kelengkapan alat musik serta sound system untuk satu acara dari studio 

1316 ini. 

 Penyelenggaraan usaha penyewaan studio musik untuk latihan 

band, dibagi menjadi 2 sift, yaitu sift pagi dan sift sore. Sift pagi 

dimulai dari pukul 10 pagi sampai pukul 4 sore, sedang sift sore 

dimulai pukul 4 sore sampai pukul 10 malam. Pembagian jam kerja ini 

dilakukan tiap harinya selama 6 hari waktu kerja, yaitu dimulai dari 

hari Senin sampai hari Sabtu. Dalam tiap harinya selama 1 minggu 

waktu kerja, mereka selalu melakukan pergantian sift kerja. Hari 

pertama di tiap minggu waktu kerja, Black bekerja mulai pukul 10 pagi 

sampai 4 sore, sedang Yogi mulai bekerja pukul 4 sore sampai pukul 10 

malam, di hari kedua barulah mereka melakukan pertukaran sift kerja 

dan begitu seterusnya sampai satu minggu waktu kerja
6
. Pekerjaan 

Black dan Yogi adalah menjaga dan mengawasi serta mengatur jadwal 

latihan band – band tiap harinya. Jika ada satu grup band yang hendak 

menyewa studio untuk latihan, mereka menyiapkan peralatan musik 
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yang dibutuhkan, tetapi jika tidak ada grup band yang akan menyewa 

untuk melakukan latihan maka Black dan Yogi bertugas untuk 

melakukan perawatan terhadap alat – alat musik yang ada. Lain halnya 

jika ada satu EO yang menyewa kelengkapan alat musik, Black dan 

Yogi akan segera menyediakan kelengkapan alat musik serta sound 

system yang disewa. Selain menyiapkan kelengkapan alat, mereka juga 

akan menjadi teknisi untuk menyusun alat musik serta sound system, 

mengawasi dan menjaga alat musik dan sound system tersebut saat 

berlangsungnya acara sampai acara tersebut berakhir.  

Kebutuhan akan hiburan berupa pertunjukan musik yang mulai 

marak di kalangan masyarakat kota Salatiga dan keuntungan atas 

pelaksanaan pertunjukan musik yang besar itulah yang menjadi alasan 

mengapa Eric selaku pengusaha Studio 1316 lebih memilih membuka 

usaha Studio musik yang menyediakan peralatan musik untuk 

disewakan bagi organisasi masyarakat atau yang mulai dikenal dengan 

sebutan EO, yang nantinya bertujuan untuk mengadakan suatu festival 

musik.  

Dalam uraian dibawah ini akan dipaparkan perjanjian sewa 

yang dilakukan antara pengusaha Studio 1316 dengan EO Youth krew : 

a. Perjanjian antara Studio 1316 dengan EO Youth krew dalam 

penyelenggaraan festival Happy Melodic. 

EO Youth krew adalah sekelompok pemuda yang membentuk 

organisasi dimana organisasi tersebut bertujuan untuk mengadakan 
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pertunjukan di bidang kesenian. EO Youth krew yang diketuai oleh 

Alfathoni Syahrizal mengadakan festival musik di aula gedung STAIN 

Salatiga. Untuk menunjang acara festival musik tersebut, EO Youth 

krew membutuhkan seperangkat alat musik lengkap dengan sound 

systemnya. Semua peralatan musik serta sound system tersebut disewa 

dari Eric selaku pengusaha studio 1316.  

EO Youth krew mengadakan perjanjian dengan pengusaha 

studio 1316 untuk menyewa 1 set peralatan musik dan 1 set sound 

system pada tanggal 2 Desember 2010 seminggu sebelum 

berlangsungnya festival musik yang mereka buat
7
.  

Dalam kebiasaannya, pengusaha alat musik menerapkan aturan 

“pesan” atau sering dikenal dengan istilah “booking”. EO harus 

memesan alat musik dan sound system minimal seminggu sebelum 

diadakannya acara. EO juga harus membayar separuh dari harga sewa 

yang telah disepakati untuk dijadikan sebagai “Down Payment” atau 

dikenal dengan istilah “DP”, akan menjadi tanda dari kesepakatan 

perjanjian yang mereka buat.   

Dalam perjanjian yang dilakukan EO Youth krew dengan studio 

1316 juga memberlakukan aturan “booking dan DP”. EO Youth krew 

diwajibkan membayar setengah harga sewa alat musik dan sound 

system yang mereka sewa di studio 1316 yaitu sebesar Rp. 

2.500.000,00 – (Dua juta limaratus ribu rupiah), yang dilakukan  
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seminggu sebelum berlangsungnya festival band yang akan mereka 

adakan.  

Hasil wawancara penulis dengan Alfathoni Syahrizal selaku 

ketua dari EO Youth krew, bahwa perjanjian dilakukan secara lisan dan 

kwitansi “DP” menjadi bukti terjadinya kesepakatan untuk penyewaan 

alat – alat musik golongan A
8
. 

Adapun alat - alat musik yang terdiri dari :   

-  1 set drum merk TAMA  

-  2 buah gitar elektrik merk IBANEZ  

-  1 buah bass elektrik merk IBANEZ 

-  1 buah keyboard merk TAMA  

-  1 set mic, serta 1 set sound system  

Jangka waktu sewa adalah 8 jam terhitung dari mulainya 

festival musik “Happy melodic” yakni mulai pukul 10.00 WIB – 18.00 

WIB, dimana total biaya yang dikeluarkan oleh EO Youth krew dari 

penyewaan seperangkat alat musik serta sound system tersebut adalah 

sebesar Rp. 5.000.000,00 – (Lima juta rupiah).  

Saat berlangsungya acara, tiba – tiba separuh dari sound system 

sebelah kanan mengeluarkan bau menyengat (gosong), sound buang 
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 Wawancara dengan Alfathoni Syahrizal, Ketua EO Youth krew, Tanggal 10 agustus 2011. 
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dan sound amply mendadak mati dan tidak mengeluarkan suara. Sound 

system terbakar dan tidak dapat digunakan lagi
9
.  

Hasil penelitian penulis didapati keterangan dari Eric selaku 

pihak yang menyewakan  bahwa semua kerugian yang timbul berupa 

kerusakan alat dan hilangnya sejumlah kelengkapan alat itu dibebankan 

sepenuhnya kepada pihak EO Youth krew selaku penyewa. Karena 

tidak adanya kesepakatan dan aturan tertulis membuat perselisihan 

terjadi. Pihak EO Youth krew tidak bersedia membayar ganti kerugian 

yang dibebankan kepada mereka sebesar Rp. 5.000.000,00 – (Lima juta 

rupiah), dengan alasan bahwa ada beberapa kerusakan yang terjadi 

bukan karena faktor kesengajaan, seperti terbakarnya sound system. 

Mulanya pihak EO Youth krew enggan mengganti biaya kerusakan 

sound system tersebut, setelah terjadi perdebatan, Erik dan Alfathoni 

Syahrizal sepakat untuk membagi pembebanan biaya dari kerugian 

yang timbul. EO Youth krew dibebankan biaya ganti kerusakan sound 

system sebesar               Rp. 2.500.000,00 – (Dua juta limaratus ribu 

rupiah), setengah dari harga beli sebesar Rp. 5.000.000,00 – (Lima juta 

rupiah) 
10

. 

Hasil penelitian penulis, selain perjanjian sewa – menyewa alat 

musik untuk kebutuhan penyelenggaraan festival “Happy Melodic”, 

sebelumnya terdapat perjanjian yang dilakukan oleh Studio musik 1316 

dengan EO Youth krew, yaitu : 
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 Wawancara dengan Alfathoni Syahrizal, Ketua EO Youth krew, Tanggal 10 agustus 2011. 
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 Wawancara dengan Eric, Pengusaha studio music 1316, Tanggal 05 agustus 2011. 
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a. Perjanjian antara Studio 1316 dengan EO Youth krew dalam 

penyelenggaraan festival Break The silence. 

EO Youth krew melakukan perjanjian sewa – menyewa dengan 

pengusaha studio 1316 untuk penyewaan seperangkat alat musik 

dan sound system untuk penyelenggaraan festival Break the silence. 

Perjanjian sewa – menyewa alat musik tersebut dilakukan pada 

tanggal 6 Oktober 2012, seminggu sebelum penyelenggaraan 

festival tersebut yang diadakan pada hari sabtu, tanggal 13 Oktober 

2012, yang bertempat di gedung Korpri Salatiga, “Break The 

Silence” yakni mulai pukul 11.00 WIB – 19.00 WIB. Perjanjian 

tersebut dilakukan secara lisan, dengan pemberian “DP” sebesar 

2.500.000,00 – (Dua juta limaratus ribu rupiah), dan kwitansi dari 

DP tersebut yang menjadi bukti penyewaan seperangkat alat musik 

golongan A dari studio 1316
11

. 

b. Perjanjian antara Studio 1316 dengan EO Youth krew dalam 

penyelenggaraan festival New Aggression 2013. 

EO Youth krew melakukan perjanjian sewa – menyewa dengan 

pengusaha studio 1316 untuk penyewaan seperangkat alat musik 

dan sound system untuk penyelenggaraan festival New Aggresson. 

Perjanjian sewa – menyewa alat musik tersebut dilakukan pada 

tanggal 08 Juni 2013, seminggu sebelum penyelenggaraan festival 

tersebut yang diadakan pada tanggal 15 Juni 2013, bertempat di 
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 Wawancara dengan Alfathoni Syahrizal, Ketua EO Youth krew, Tanggal 16 Juni 2013. 
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gedung Korpri Salatiga, festival ini diadakan pukul 14.00 WIB – 

22.00 WIB. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, dengan 

pemberian “DP” sebesar 2.500.000,00 – (Dua juta limaratus ribu 

rupiah), dan kwitansi dari DP tersebut yang menjadi bukti 

penyewaan seperangkat alat musik golongan A dari studio 1316
12

. 

c. Perjanjian antara Studio 1316 dengan EO Youth krew dalam 

penyelenggaraan festival Salatiga Unite. 

EO Youth krew melakukan perjanjian sewa – menyewa dengan 

pengusaha studio 1316 untuk penyewaan seperangkat alat musik 

dan sound system untuk penyelenggaraan festival Salatiga Unite. 

Perjanjian sewa – menyewa alat musik tersebut dilakukan pada 

tanggal 19 November 2010, seminggu sebelum penyelenggaraan 

festival tersebut yang diadakan pada tanggal 26 November 2010, 

bertempat di gedung Korpri Salatiga, festival ini diadakan pukul  

09.00 WIB – 17.00 WIB. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, 

dengan pemberian “DP” sebesar 2.500.000,00 – (Dua juta limaratus 

ribu rupiah), dan kwitansi dari DP tersebut yang menjadi bukti 

penyewaan seperangkat alat musik golongan A dari studio 1316
13

. 

Pola Perjanjian antara EO Youth krew dengan pengusaha studio 

1316 untuk penyewaan alat musik dan sound system untuk 

penyelenggaraan ke-tiga festival musik tersebut diatas sama dengan 
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pola perjanjian penyewaan dalam penyelenggaraan festival Happy 

Melodic. Pola perjanjian dilakukan secara lisan, hanya dengan kwitansi 

“DP” sebagai bukti terjadinya perjanjian sewa – menyewa alat musik 

dan kelengkapan sound systemnya. EO Youth krew menyewa peralatan 

musik golongan A dari Studio 1316, Jangka waktu sewa adalah 8 jam 

terhitung dari mulainya festival musik, dimana total biaya yang 

dikeluarkan oleh EO Youth krew dari penyewaan seperangkat alat 

musik serta sound system tersebut sebesar adalah sebesar Rp. 

5.000.000,00 – (Lima juta rupiah).  

A.2. Studio Musik Erasmuz 

Studio Erasmuz adalah salah satu studio musik yang ada di Kota 

Salatiga. Studio musik ini berada di JL. Singomangkoro, Gang 2 no. 2 

Salatiga. Dilihat dari fasilitas yang ada, seperti kelengkapan alat – alat 

musiknya, kelengkapan sound systemnya dan kelengkapan peralatan 

pendukungnya, Studio Erasmuz termasuk kedalam golongan studio 

kecil, karena kelengkapan peralatan yang ada minim. Studio Erasmus 

berdiri tahun 1998 yang dimiliki oleh Langgeng sebagai pengusaha 

studio ini. Studio ini menyewakan peralatan musik serta sound 

systemnya sebagai bentuk usahanya. Dalam penyelenggaraan usaha 

penyewaan peralatan musik, studio ini buka pukul 8 pagi sampai 

dengan 9 malam. Berbeda dengan Studio 1316, studio ini hanya 

menyewakan peralatan musik saja tanpa menyewakan studio musik 

untuk latihan band. Studio Erasmuz juga tidak memiliki pegawai untuk 
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menjaga studio ini, penyelenggaraan usaha penyewaannya dilakukan 

langsung oleh Langgeng
14

. 

Studio ini tidak menggolongkan kelengkapan alat – alat musik 

serta sound system yang ada selayaknya yang dilakukan oleh studio 

besar seperti studio 1316. Studio ini juga tidak menyediakan jasa 

teknisi untuk mengatur dan menjaga alat musik yang disewakan. 

Penyewaan satu set alat – alat musik serta sound system ini tergolong 

murah, hanya sekitar 1,5 juta sampai dengan 2 juta rupiah. Studio 

Erasmuz ini kerap melakukan perjanjian dengan beberapa EO di kota 

Salatiga untuk menyelenggarakan beberapa acara. EO biasa menyewa 

sejumlah peralatan musik dari Studio Erasmuz untuk memenuhi 

kebutuhannya dalam menyelenggarakan suatu acara. 

Sama halnya dengan EO Youth krew, EO Under lamp juga 

merupakan salah satu organisasi masyarakat yang terdiri dari beberapa 

orang pemuda yang melebur diri membentuk  organisasi yang bertujuan 

untuk melakukan pertunjuakan di bidang seni.  

a. Perjanjian antara Studio Erasmuz dengan EO Under lamp dalam 

penyelenggaraan festival Privat Party. 

EO Under lamp mengadakan acara festival musik kecil - kecilan 

untuk merayakan hari jadi mereka yang ke 2 tahun. Dimaksud festival 

musik kecil - kecilan dalam hal ini adalah “Privat party”. Kata “Privat 

party” sering digunakan di kalangan pemusik untuk menunjuk pada 
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 Wawancara Langgeng, Pengusaha Studio Erasmuz, Tanggal 14 Januari 2012.  
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festival musik kecil, yang biasanya hanya diikuti 5 sampai 8 band untuk 

tampil di festival tersebut, dan biasanya privat party diadakan untuk 

kepentingan satu komunitas tanpa melibatkan orang dari komunitas 

lain. 

Dalam rangka memperingati hari jadi ke 2 komunitasnya pada 

tanggal 14 Maret 2011, EO Under lamp mengadakan privat party di 

gedung PWRI Jl. Kali cacing Salatiga. Privat party yang mereka adakan 

berupa pertunjukan band yang berlangsung selama setengah hari, mulai 

dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Karena kebutuhan akan adanya 

kelengkapan alat musik dan sound system, maka EO Under lamp 

menyewa sejumlah alat musik sekaligus sound system dari studio 

Erasmuz, antara lain : 

-   1 buah set drum merk TAMA  

-   2 buah gital elektrik merk YAMAHA 

-   1 buah bass elektrik merk YAMAHA,  

- dan beberapa kelengkapan peralatan musik lainnya, serta 

kelengkapan sound system
15

.  

Sama halnya dengan Studio 1316, pada Studio Erasmuz ini juga 

diberlakukan aturan “DP” untuk  menjadi uang muka atas penyewaan 
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 Wawancara dengan Zainudin Ifkhar, Ketua EO Under lamp,  Tanggal 26 januari 2012. 
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alat musik yang dibayarkan seminggu sebelum berlangsungnya acara, 

dan pelunasan akan dibayarkan setelah acara berakhir
16

. 

EO Under lamp melakukan perjanjian sewa – menyewa dengan 

studio Erasmuz untuk penyewaan sejumlah alat band lengkap dengan 

sound systemnya. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, perjanjian 

sewa menyewa ini hanya menggunakan kwitansi sebagai tanda 

terjadinya perjanjian tanpa adanya keteranga rinci seperti halnya 

perjanjian tertulis yang memuat beberapa ketentuan, antara lain : objek 

sewa, jangka waktu pemakaian barang yang disewakan, dan jumlah 

sewa dan sanksi hukum terhadap para pihak yang melalaikan 

kewajibannya (wanprestasi)
17

.  

Keterangan Zaenudin Ifkhar selaku ketua, mengatakan bahwa 

EO Under lamp menyewa kelengkapan alat  musik dan sound system 

dari studio Erasmuz selama 8 jam, dan telah membayar separuh dari 

biaya yang di telah mereka sepakati sebelumnya sebesar Rp. 

1.000.000,00 – (Satu juta rupiah).  

Ketika acara berlangsung, beberapa band datang tidak tepat 

pada waktu yang telah ditentukan, dan terpaksa acara privat party 

tersebut dimulai mundur hampir 4jam dari target waktu yang telah 

disusun sebelumnya. Acara yang seharusnya selesai pada pukul 4 sore, 

terpaksa harus selesai pada pukul 8 malam. Keadaan ini berimplikasi 
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 Wawancara dengan Zainudin ifkhar, Ketua EO Under lamp,  Tanggal 26 januari 2012. 
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 Wawancara dengan Zainudin ifkhar, Ketua EO Under lamp,  Tanggal 26 januari 2012. 
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pada pengembalian alat yang disewa. Karena keterlambatan waktu 

tersebut, pihak EO Under lamp dikenakan biaya tambahan penyewaan 

alat – alat musik dan  sound system atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan “over time”. Studio Erasmuz membebankan biaya ganti 

kerugian atas keterlambatan waktu pengembalian peralatan musik 

beserta sound systemnya sebesar Rp. 2.000.000,00 – (Dua juta rupiah), 

terhitung sebagai 100% harga sewa selama 8 jamnya
18

. 

Karena perjanjian sewa – menyewa yang terjadi antara EO 

Under lamp dengan pengusaha studio Erasmuz dilakukan secara lisan, 

tanpa disepakati ketentuan tentang ganti kerugian, maka terjadilah 

permasalahan atas ketidak jelasan aturan pembebanan biaya tambahan 

ketika terjadi over time. Pihak pengusaha studio membebani pihak 

penyewa dengan biaya yang terhitung 2x harga sewa alat musik per 8 

jam karena terjadinya over time 4 jam dari batas waktu yang telah 

disepakati sebelumnya. Hal ini membuat EO Under lamp harus 

menanggung biaya yang cukup besar
19

. 

Dalam setiap acara musik selalu ada teknisi untuk menjaga dan 

mengatur alat – alat musik serta sound system yang disewakan, dan 

karena studio Erasmus tidak menyediakan jasa teknisi, maka EO Under 

lamp melakukan perjanjian dengan Brocel sebagai teknisi yang akan 

mengatur alat – alat musik dan sound system saat berlangsungnya 

                                                           
18

 Wawancara dengan Zainudin ifkhar, Ketua EO Under lamp,  Tanggal 26 januari 2012. 
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 Wawancara dengan Zainudin Ifkhar, Ketua EO Under lamp,  Tanggal 26 januari 2012. 
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acara
20

. Brocel adalah joki teknisi yang biasanya jasanya dipakai oleh 

beberapa EO yang ada di Kota Salatiga untuk menjadi teknisi pada 

acara yang mereka selenggarakan. Joki teknisi adalah orang yang ia 

berprofesi sebagai teknisi yang bekerja mengawasi dan menjaga serta 

mengatur peralatan musik dalam satu acara
21

.  

Perjanjian antara EO Under lamp dengan Brocel dilakukan 

secara lisan. Acara yang diselenggarakan EO Under lamp hanya 

berlangsung selama setengah hari, mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 

4 sore, dan selama itulah jasa Brocel dibutuhkan untuk mengatur, 

menjaga serta mengawasi peralatan musik dan sound system yang 

mereka sewa dari studio Erasmuz
22

. Brocel hanya bekerja selama waktu 

yang ditentukan oleh EO Under lamp, dan menerima upah setelah acara 

yang diselenggarakan telah selesai. Honorarium yang diterima Brocel 

adalah sebesar Rp. 200.000,00 – (Dua ratus ribu rupiah)
23

. 

Selain perjanjian sewa – menyewa yang dilakukan oleh 

pengusaha studio Erasmuz dengan EO Under lamp dalam acara “Privat 

Party”, terdapat perjanjian sewa untuk penyelenggaraan beberapa acara 

yang diadakan oleh EO Under lamp, antara lain : 

b. Perjanjian antara Studio Erasmuz dengan EO Under lamp dalam 

penyelenggaraan festival Hardcore Festival. 
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 Wawancara dengan Zainudin Ifkhar, Ketua EO Under lamp,  Tanggal 26 januari 2012. 
21

 Wawancara dengan Bapak Brocel, Joki teknisi, Tanggal 20 Januari 2012. 
22

 Wawancara dengan Zaenudin Ifhar, Ketua EO Under lamp, Tanggal 15 Januari 2012. 
23

 Wawancara dengan Bapak Brocel, Joki teknisi, Tanggal 20 Januari 2012. 
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EO Under lamp melakukan perjanjian sewa – menyewa 

peralatan musik dengan pengusaha studio Erasmuz pada tanggal 

25 Agustus 2012, yang bertujuan untuk penyewaan peralatan 

musik untuk penyelenggaraan festival musik “Hardcre Festival” 

yang diadakan pada tanggal 01 September 2012, bertempat di 

gedung PWRI Salatiga, festival ini diadakan pukul 12.00 WIB – 

20.00 WIB. EO Under lamp menyewa kelengkapan alat  musik 

dan sound system dari studio Erasmuz selama 8 jam, dimana 

total biaya penyewaan peralatan musik tersebut sebesar Rp. 

2.000.000,00 – (Dua juta rupiah). EO Under lamp telah 

membayar DP dari biaya yang di telah mereka sepakati 

sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000,00 – (Satu juta rupiah) 

seminggu sebelum berlangsungnya festival tersebut. Perjaniian 

ini dilakukan secara lisan dan kwitansi dari DP tersebut yang 

menjadi bukti penyewaan seperangkat alat musik dari studio 

Erasmuz
24

. 

c. Perjanjian antara Studio Erasmuz dengan EO Under lamp dalam 

penyelenggaraan festival New Year Party. 

EO Under lamp melakukan perjanjian sewa – menyewa 

peralatan musik dengan pengusaha studio Erasmuz pada tanggal 

24 Desember 2008, yang bertujuan untuk penyewaan peralatan 

musik untuk penyelenggaraan festival musik ”New Year Party” 
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 Wawancara dengan Zaenudin Ifhar, Ketua EO Under lamp, Tanggal 16 Juni 2013. 
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yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2008, bertempat di 

Villa Bandungan, festival ini diadakan pukul 22.00 WIB – 

03.00 WIB (pagi) . EO Under lamp menyewa kelengkapan alat  

musik dan sound system dari studio Erasmuz selama 8 jam, 

dimana total biaya penyewaan peralatan musik tersebut sebesar 

Rp. 2.000.000,00 – (Dua juta rupiah). EO Under lamp telah 

membayar DP dari biaya yang di telah mereka sepakati 

sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000,00 – (Satu juta rupiah) 

seminggu sebelum berlangsungnya festival tersebut. Perjaniian 

ini dilakukan secara lisan dan kwitansi dari DP tersebut yang 

menjadi bukti penyewaan seperangkat alat musik dari studio 

Erasmuz
25

. 

d. Perjanjian antara Studio Erasmuz dengan EO Under lamp dalam 

penyelenggaraan festival Bomb Disaster. 

EO Under lamp melakukan perjanjian sewa – menyewa 

peralatan musik dengan pengusaha studio Erasmuz pada tanggal 

16 Maret 2013 yang bertujuan untuk penyewaan peralatan 

musik untuk penyelenggaraan festival musik Bomb Disaster  

yang diadakan pada tanggal 23 Maret 2013, bertempat di 

gedung PWRI Salatiga, festival ini diadakan pukul 13.00 WIB – 

21.00 WIB. EO Under lamp menyewa kelengkapan alat  musik 

dan sound system dari studio Erasmuz selama 8 jam, dimana 
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 Wawancara dengan Zaenudin Ifhar, Ketua EO Under lamp, Tanggal 16 Juni 2013. 
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total biaya penyewaan peralatan musik tersebut sebesar Rp. 

2.000.000,00 – (Dua juta rupiah). EO Under lamp telah 

membayar DP dari biaya yang di telah mereka sepakati 

sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000,00 – (Satu juta rupiah) 

seminggu sebelum berlangsungnya festival tersebut. Perjaniian 

ini dilakukan secara lisan dan kwitansi dari DP tersebut yang 

menjadi bukti penyewaan seperangkat alat musik dari studio 

Erasmuz
26

. 

Pola Perjanjian antara EO Under lamp dengan pengusaha studio 

Erasmuz untuk penyewaan alat musik dan sound system dalam 

penyelenggaraan ke-tiga festival musik tersebut diatas sama dengan 

pola perjanjian penyewaan dalam penyelenggaraan acara “Privat 

Party”. Pola perjanjian dilakukan secara lisan, hanya dengan kwitansi 

“DP” sebagai bukti terjadinya perjanjian sewa – menyewa alat musik 

dan kelengkapan sound systemnya. EO Under lamp menyewa peralatan 

musik dari Studio Erasmuz, dimana total biaya yang dikeluarkan oleh 

EO Under lamp dari penyewaan seperangkat alat musik serta sound 

system tersebut sebesar adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 – (Dua juta 

rupiah).  

Berbeda dengan perjanjian sewa alat musik untuk 

penyelenggaraan acara Privat Party, dalam penyelenggaraan ke-tiga 

festival ini, tidak terdapat permasalahan yang menimbulkan 
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 Wawancara dengan Zaenudin Ifhar, Ketua EO Under lamp, Tanggal 16 Juni 2013. 
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wanprestasi seperti halnya yang ditemukan pada penyelenggaraan acara 

Privat party. 

B. Analisis 

B.1 Pola Perjanjian Antara Pengusaha Studio Musik dengan EO  

Dalam Pasal 1548 KUHPerdata, dimana diatur bahwa : 

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu 

barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan 

pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir 

itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap 

maupun yang bergerak. 

Dari pasal tersebut terdapat unsur – unsur pokok mengenai sewa 

– menyewa,  yakni : 

1. Adanya objek sewa – menyewa, yaitu barang, baik barang 

bergerak maupun tidak bergerak. 

2. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk 

menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu 

benda. 

3. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang 

pembayaran kepada pihak yang disewakan. 

Berdasarkan unsur – unsur pokok perjanjian sewa – menyewa 

itu, perjanjian yang dilakukan oleh EO Youth krew dengan Studio 
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1316, dan perjanjian antara EO Under lamp dengan Studi Erasmuz, 

adalah perjanjian sewa – menyewa. 

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Adanya objek sewa – menyewa, yaitu barang, baik barang bergerak 

maupun tidak bergerak. 

Perjanjian antara Studio 1316 dengan EO Youth krew, baik 

perjanjian sewa – menyewa peralatan musik untuk penyelenggaraan 

festival Happy melodic, Break the silence, New Agrresson 2013, dan 

Salatiga Unite, telah memenuhi unsur pokok yang pertama dalam 

perjanjian sewa – menyewa, yaitu adanya objek sewa – menyewa yang 

telah disepakati sebelumnya, yaitu seperangkat alat musik dan sound 

system.  

Peralatan musik beserta sound system tersebut merupakan 

seperangkat alat musik golongan A yang disewa dari Studio 1316 untuk 

kepentingan EO Youth krew dalam penyelenggaraan ke-empat festival 

musik tersebut diatas, antara lain : 

a) Satu set drum merk TAMA 

b) Empat buah gitar elektrik merk IBANEZ ( 2 gitar cadangan ) 

c) Dua buah bass elektrik merk IBANEZ (1 bass cadangan ) 

d) Sebuah keyboard merk TAMA 
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e) Peralatan pendukung lain, seperti mic, kabel, jek, adaptor, dll 

f) dan  Satu set sound system merk MARCHAL yang terdiri dari :  

 

a. Empat buah sound kabinet 

b. Empat buah sound amply 

c. Dua buah sound out 

d. Dua buah sound gantung 

e. Tiga buah sound buang 

f. dan Sebuah Mixer 

Demikian pula perjanjian yang dilakukan oleh Studio Erasmuz 

dengan EO Underlamp dimana perjanjian sewa – menyewa peralatan 

musik tersebut bertujuan untuk penyelenggaraan festival musik Privat 

party, Hardcore Festival, New Year Party, dan Bomb Disaster, juga 

memenuhi unsur pokok dalam perjanjian sewa – menyewa, yaitu 

adanya objek yang di perjanjikan berupa seperangkat alat musik dan 

sound system, yakni : 

a) Satu set drum merk TAMA 

b) Tiga buah gitar elektrik merk YAMAHA 

c) Dua buah bass elektrik merk YAMAHA 
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d) Peralatan pendukung lain, seperti mic, kabel, jek, adaptor, dll 

e) dan  Satu set sound system merk MARCHAL yang terdiri dari :  

g. Empat buah sound kabinet 

h. Empat buah sound amply 

i. Dua buah sound out 

j. Dua buah sound gantung 

k. Tiga buah sound buang 

l. dan Sebuah Mixer  

2. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan 

kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda. 

 Dalam perjanjian sewa – menyewa peralatan musik dan sound 

system, baik untuk penyelenggaraan festival Happy melodic, Break the 

silence, New Agrresson 2013, dan Salatiga Unite yang dilakukan oleh 

EO Youth krew dengan pengusaha Studio 1316, dan dalam perjanjian 

sewa -  menyewa peralatan musik dan sound system untuk 

penyelenggaraan festival musik Privat party, Hardcore Festival, New 

Year Party, dan Bomb Disaster,  yang dilakukan oleh EO Under lamp 

dengan pengusaha Studio Erasmus, kesemuanya telah memenuhi unsur 

ke – 2 dari unsur – unsur pokok yang terdapat dalam perjanjian sewa – 

menyewa, yaitu adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan 

(pengusaha studio) untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak 
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penyewa (EO) atas suatu benda. Pengusaha studio melakukan 

penyerahan penguasaan barang berupa alat – alat musik kepada EO 

untuk dinikmati/digunakan. Dilihat dari hal ini, hak milik atas alat – 

alat musik masih tetap ditangan studio musik.  

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1550 KUHPerdata, bahwa 

: 

Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa 

perlu adanya suatu janji, wajib untuk: 

1.  menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa 

2. memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat 

dipakai untuk keperluan yang dimaksud 

3. memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang 

yang disewakan itu dengan tenteram selama 

berlangsungnya sewa. 

 

Dalam perjanjian antara EO Youth krew dengan Studio 1316, 

Studio 1316 selaku pihak yang menyewakan telah menyerahkan 

penguasaan benda yang telah diperjanjikan sebelumnya yaitu 

seperangkat alat – alat musik dan sound systemnya kepada EO Youth 

krew untuk penyelenggaraan festival musik Happy melodic, Break the 

silence, New Agrresson 2013, dan Salatiga Unite. Seperangkat alat 

musik dan sound system milik pengusaha Studio 1316 di serahkan 

kepada pihak EO Youth krew untuk dinikmati sepenuhnya yang 

nantinya akan dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan ke-

empat festival musik  tersebut selama waktu yang telah disepakati 

sebelumnya.  

Begitu pula dengan Studio Erasmuz, pengusaha Studio Erasmuz 

telah menyerahkan seperangkat peralatan musik beserta sound system 
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kepada EO Under lamp, yang nantinya akan dinikmati sepenuhnya 

untuk penyelenggaraan acara festival musik Privat party, Hardcore 

Festival, New Year Party, dan Bomb Disaster, selama waktu yang telah 

disepakati sebelumnya. Pihak yang menyewakan yaitu Studio musik 

telah menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian kepada EO 

untuk dinikmati sepenuhnya sampai batas waktu yang ditentukan dan 

disepakati masing – masing pihak.  

3. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran 

kepada pihak yang disewakan. 

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh EO Youth krew dengan 

pengusaha Studio 1316, dan dalam perjanjian yang dilakukan oleh EO 

Under lamp dengan pengusaha Studio Erasmus, telah memenuhi unsur 

ke – 3 dari unsur – unsur pokok yang terdapat dalam perjanjian sewa – 

menyewa, yaitu adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan 

uang pembayaran kepada pihak pemilik barang. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1560 KUHPerdata, bahwa : 

Penyewa harus menepati dua kewajiban utama: 

1. memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah 

tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut 

persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai 

hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut 

persangkaan menyangkut keadaan. 

2. membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. 

 

Dalam perjanjian antara EO Youth krew dengan pengusaha 

Studio 1316, EO Youth krew selaku pihak yang menyewa telah 

memenuhi unsur pokok dalam perjanjian sewa – menyewa, yaitu 

kewajibannya untuk membayar sejumlah uang guna pembayaran 
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peralatan musik dan sound system yang telah disewa dari Studio 1316 

setelah berlangsungnya acara yang diselenggarakan. Dalam perjanjian 

tersebut, disepakati bahwa EO Youthkrew menyerahkan setengah dari 

harga sewa untuk menjadi “DP” atas penyewaan peralatan musik dan 

sound system kepada Studio 1316 selaku  pihak yang menyewakan 

sebesar Rp. 2.500.000,00 – (Dua juta limaratus ribu rupiah) dari harga 

sewa yang telah mereka sepakati sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 

5.000.000,00 – (Lima juta rupiah), yang dilakukan seminggu sebelum 

berlangsungnya acara festival musik Happy melodic, Break the silence, 

New Agrresson 2013, dan Salatiga Unite. Sisa dari harga sewa 

peralatan musik dan sound system di serahkan kepada pihak Studio 

1316 setelah acara yang diselenggarakan oleh EO Youth krew tersebut 

berakhir. 

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh EO Under lamp dengan 

pengusaha Studio Erasmuz, dimana EO Under lamp telah memenuhi 

kewajibannya untuk membayar sejumlah uang guna pembayaran 

peralatan musik serta sound system yang telah disewa dari Studio 

Erasmuz. Sama halnya dengan perjanjian yang dibuat antara EO Youth 

krew dengan Studio 1316, dalam perjanjian ini EO Under lamp juga 

telah menyerahkan “DP” atas penyewaan peralatan musik dan sound 

system kepada Studio Erasmuz sebesar Rp. 1.000.000,00 – (Satu juta 

rupiah) dari harga sewa yang telah mereka sepakati sebelumnya, yaitu 

sebesar Rp. 2.000.000,00 – (Dua juta rupiah), sedangkan sisa uang 

sewa dibayarkan setelah acara Privat party, Hardcore Festival, New 
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Year Party, dan Bomb Disaster yang diselenggarakan oleh EO Under 

lamp tersebut berahir. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

perjanjian yang dilakukan oleh EO Youth krew dengan pengusaha 

studio 1316, dan perjanjian yang dilakukan oleh EO Under lamp 

dengan pengusaha Erasmuz, adalah “perjanjian sewa – menyewa”, 

karena keduanya sama – sama memenuhi unsur – unsur yang ada dalam 

perjanjian sewa – menyewa, sebagaimana yang dirumuskan dalam 

Pasal 1548 KUHPerdata. 

EO Youth krew dan pengusaha Studio 1316, serta EO Under 

lamp dan pengusaha Studio Erasmuz, keduanya sepakat untuk 

melakukan perjanjian yang menjadikan alat – alat musik dan sound 

system sebagai objek perjanjian. Pengusaha Sttudio 1316 dan Erasmuz 

selaku pihak yang menyewakan telah menyewakan peralatan musik dan 

sound system miliknya kepada pihak penyewa, yaitu EO Youth krew 

dan Under lamp. Disis lain EO Youth krew dan EO Under lamp 

berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pengusaha studio 

atas peralatan musik dan sound system yang telah disewa. 

Dilihat dari ciri – ciri perjanjian sewa - menyewa, yaitu  adanya 

penyerahan kenikmatan atas suatu barang, harga dan waktu, perjanjian 

yang dilakukan antara EO Youth krew dengan pengusaha Studio 1316 

termasuk kedalam perjanjian sewa – menyewa, karena didalamnya 

terdapat pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan 

kesepakatan, yaitu pihak EO youth krew dengan pihak Studio 1316, 



28 
 

yang didalamnya juga terpenuhi unsur – unsur penyerahan kenikmatan 

atas suatu barang, waktu, dan harga. Pihak Studio 1316 menyerahkan 

sejumlah peralatan musik dan sound system untuk dinikmati 

sepenuhnya oleh pihak EO Youth krew dalam jangka waktu tertentu 

sebagaimana yang telah disepakati yakni 8 jam, terhitung dari mulainya 

ke-empat festival musik tersebut diatas, dan pihak EO Youth krew 

berkewajiban membayar sejumlah harga sewa peralatan dan sound 

system kepada pihak Studio 1316 sebesar Rp. 5.000.000,00 – (Lima 

juta rupiah).  

Sama halnya dengan perjanjian yang dilakukan oleh EO Under 

lamp dengan Studio Erasmuz. Perjanjian tersebut termasuk kedalam 

perjanjian sewa – menyewa, yaitu adanya pihak yang saling 

mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu, adanya unsur penyerahan 

kenikmatan suatu barang, waktu, dan harga. Pihak EO Under lamp dan 

pengusaha Studio Erasmuz adalah pihak yang saling mengikatkan diri 

untuk melakukan perjanjian sewa – menyewa peralatan musik dan 

sound system. Studio Erasmuz menyerahkan sejumlah peralatan musik 

dan sound system kepada EO Under lamp untuk dinikmati sepenuhnya 

selama waktu yang telah disepakati sebelumnya yaitu 8jam, terhitung 

dari mulainya ke-empat festival musik tersebut diatas, dan pada 

akhirnya EO Under lamp harus membayar harga sewa yang telah 

disepakati kepada pengusaha Studio Erasmuz sebesar Rp. 2.000.000,00 

(Dua juta rupiah). 
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B.2 Karakteristik Perjanjian Antara Pengusaha Studio 1316 

dengan Pegawai Studio (Bapak Black dan Bapak Yogi) 

Perjanjian kerja sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, 

dimana perjanjian kerja merupakan perjanjian yang memuat beberapa 

ketentuan, diantaranya : 

1. Adanya suatu upah/gaji,  

2. Jangka waktu,  

3. dan adanya hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan 

berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak 

memberikan perintah – perintah yang harus ditaati oleh 

pihak yang lain
27

.  

Unsur – unsur tersebut nampak dalam perjanjian yang dilakukan 

antara pengusaha Studio 1316 dengan pegawainya, yaitu Black dan 

Yogi. Hal ini dapat dilihat dalam uraian dibawah ini. 

1. Adanya unsur perintah 

Mengacu pada pendapat Subekt diatas, maka dapat dilihat 

bahwa perjanjian yang dilakukan antara pengusaha Studio 1316 dengan 

pegawainya, yaitu Black dan Yogi, memuat salah satu unsur pokok 

perjanjian kerja, yaitu adanya unsur perintah/hubungan diperatas. Black 

dan Yogi selaku pegawai studio 1316 mendapatkan perintah untuk 

menjaga studio tempat mereka bekerja, menjadi teknisi saat peralatan 
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musik dan sound system disewa oleh EO. Perintah dari Erik sebagai 

pengusaha Studio 1316 inilah yang menegaskan bahwa terpenuhinya 

unsur perjanjian kerja mengenai hubungan diperatas. Erik selaku 

majikan dari Black dan Yogi berhak memberi perintah kerja bagi 

mereka.  

2. Adanya unsur waktu (time) 

Perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha Studio 1316 dengan 

pegawainya yaitu Black dan Yogi, telah memenuhi unsur pokok 

perjanjian kerja menurut teori Subekti, yaitu mengenai adanya unsur 

waktu (time). Eric selaku pengusaha Studio 1316 telah mengatur dan 

menetapkan ketentuan jam kerja bagi Black dan Yogi. Mereka bekerja 

sekurangnya 12 jam/harinya. Ketentuan waktu kerja tersebut telah 

disepakati sejak perjanjian tersebut dibuat secara lisan oleh Black dan 

Yogi dengan Eric selaku pengusaha studio 1316. Jam kerja dibagi 

mereka dibagi menjadi 2 waktu, yaitu waktu jaga pagi mulai pukul 10 

pagi sampai pukul 4 sore, dan waktu jaga sore yaitu pukul 4 sore 

sampai 10 malam. mereka bekerja bergantian setiap harinya. 

3. Adanya unsur pembayaran/upah (pay)  

Mengacu pada pendapat Subekti, mengenai unsur – unsur pokok 

perjanjian kerja, maka perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha Studio 

1316 dengan Black dan Yogi telah memenuhi unsur pokok dalam 

perjanjian kerja, yaitu  adanya unsur pembayaran/upah (pay). 
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Black dan Yogi akan menerima pembayaran atas pekerjaan 

yang dilakukannya setiap bulannya. Pembayaran sebagai bentuk upah 

dengan besar nominal Rp. 700.00,00 – (Tujuh ratus ribu rupiah) itu 

dilakukan langsung oleh Bapak Eric selaku pengusaha Studio 1316 

setiap bulan.  

 Dari uraian diatas, perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha 

studio 1316 dengan Black dan Yogi selaku pegawai sekaligus 

teknisinya, dapat disimpulkan sebagai perjanjian kerja, karena 

memenuhi unsur – unsur yang ada dalam perjanjian kerja, yaitu adanya 

unsur pekerjaan, perintah, waktu dan upah. Black dan Yogi melakukan 

pekerjaannya sebagai pegawai yang menjalankan usaha penyewaan 

peralatan musik dan sound system, mematuhi semua perintah dari Eric 

selaku pengusaha Studio 1316. Pekerjaan tersebut dilakukan selama 12 

jam setiap harinya, dan pada setiap awal bulan mereka mendapatkan 

upah sebagai bentuk pemenuhan hak atas pekerjaan yang Black dan 

Yogi. 

Jika dilihat dari Pasal 1 butir 14 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, maka hubungan antara Black dan Yogi dengan  Eric 

merupakan hubungan perjanjian kerja. Pasal 1 ayat (14) UU no. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian 

kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban 

para pihak, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (15), menyatakan bahwa 
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hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah. Dari uraian pasal diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa unsur perjanjian kerja adalah pekerjaan, upah, dan 

perintah. 

Jika mengacu pada rumusan Pasal 1 ayat (15) UU No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hubungan antara Black dan Yogi 

dengan Erik, termasuk kedalam hubungan kerja, hal ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1.  Adanya unsur upah yang diberikan oleh Erik kepada 

Black dan Yogi setiap bulan, atas pekerjaan yang telah 

dilakukan. 

2. Adanya unsur pekerjaan yang dilakukan oleh Black dan 

Yogi setiap harinya, yaitu sebagai pegawai Studio 1316. 

3. Adanya unsur perintah dari Erik kepada Black dan Yogi 

selaku pegawai Studio 1316. 

Melihat uraian diatas, maka hubungan antara Black dan Yogi 

dengan Erik adalah hubungan kerja. Dengan demikian maka perjanjian 

yang dibuat diantara mereka adalah perjanjian kerja. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pekerja/buruh adalah 

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain.  
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Secara spesifik, dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, kriteria pekerja adalah mencakup dua hal, 

antara lain : 

a.     Setiap orang yang bekerja. 

b. Dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain. 

Merujuk pada penjelasan Pasal 1 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, maka dapat disimpulkan bahwa Black dan 

Yogi merupakan orang yang bekerja pada pemberi kerja, yaitu Erik 

untuk melakukan tugas menjaga jalannya usaha penyewaan peralatan 

musik dan sound system di Studio 1316, dengan menerima upah. 

Meskipun begitu, Black dan Yogi bukan merupakan pekerja formal, 

karena melihat pekerjaan Black dan Yogi yang bukan seperti 

pekerja/buruh suatu perusahaan atau badan hukum tertentu.  

 

 

B.3   Karakteristik Perjanjian Antara EO dengan Joki Teknisi 

Undang – undang membagi perjanjian untuk pekerjaan menjadi 

tiga macam, yaitu : 

1. Perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu 

2. perjanjian kerja/perburuhan 
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3. perjanjian pemborongan – pekerjaan.  

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdata dimana 

perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu adalah perjanjian 

dimana satu pihak menghendaki dari pihak lainnya agar dilaksanakan 

suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu salah satu pihak 

bersedia membayar upah berupa honorarium. Sebagai contoh perjanjian 

untuk melakukan jasa – jasa tertentu adalah perjanjian yang dilakukan 

oleh dokter dengan pasien, dan perjanjian antara seorang pengacara 

dengan kliennya. Perjanjian ini memuat dua unsur pokok, yaitu adanya 

pekerjaan tertentu dimana pekerjaan itu biasanya dilakukan oleh 

seorang ahli, dan adanya unsur upah yang dalam perjanjian untuk 

melakukan jasa – jasa tertentu ini biasa disebut dengan 

“Honorarium”
28

. 

Unsur – unsur tersebut nampak dalam perjanjian yang dilakukan 

antara EO Under lamp dengan Bapak Brocel selaku joki teknisi. Hal ini 

dapat dilihat dalam uraian dibawah ini. 

1. Adanya unsur pekerjaan (work), yang untuk mencapai tujuan yang telah 

disepakati, dan semuannya terserah pada satu pihak.  

Berdasarkan pendapat Subekti mengenai perjanjian untuk 

melakukan jasa – jasa tertentu, dimana satu pihak menghendaki dari 

pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu 
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tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada 

pihak lawan itu
29

. 

Melihat uraian tersebut, maka perjanjian yang dilakukan oleh 

EO Under lamp dengan Brocel selaku joki teknisi, telah memenuhi 

salah satu unsur pokok dalam perjanjian untuk melakukan jasa – jasa 

tertentu, yaitu adanya unsur pekerjaan, dimana untuk mencapai tujuan 

yang telah disepakati, dan semuannya terserah pada satu pihak. EO 

Under lamp hendak menyelenggarakan acara festival band kecil untuk 

memperingati hari jadi komunitasnya. Karena studio tempat EO Under 

lamp menyewa kelengkapan peralatan musik dan sound system tidak 

menyediakan jasa teknisi, EO Under lamp melakukan perjanjian 

dengan Brocel selaku joki teknisi untuk mengatur dan mengawasi 

peralatan musik dan sound system saat berlangsungnya acara. Brocel 

bekerja sebagai teknisi yang ahli dalam bidang peralatan musik dan 

sound system. Pekerjaan sebagai teknisi peralatan musik dan sound 

system hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang ahli, karena tidak 

semua orang mampu menyusun sound system secara tepat sehingga 

tercipta keseimbangan bunyi yang nantinya dihasilkan saat peralatan 

musik dimainkan, dan Brocel mampu melakukan pekerjaan itu. 

2.  Adanya unsur honorarium 
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Dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150 Tahun 2001 

dan keputusan Menteri Keuangan tentang PPh pasal 21 tahun 2003, ada 

dijelaskan mengenai tingkat honorarium yang diterima karyawan. 

Honorarium itu sendiri adalah Upah yang diterima jika perkerjaan 

dilakukan, dan sedangkan jumlahnya tergantung dari kesepakatan 

pekerja dengan pemberi kerja. Orang yang menerima upah honorium 

biasanya tidak terikat kerja dengan pemberi kerja. 

Sedangkan menurut Subekti mengenai perjanjian untuk 

melakukan jasa – jasa tertentu, dimana jika satu pihak menghendaki 

dari pihak lawannya dilakukan satu pekerjaan untuk mencapai sesuatu 

tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah yang biasa dinamakan 

honorarium
30

. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perjanjian yang dilakukan oleh 

EO Under lamp dengan Brocel selaku joki teknisi, telah memenuhi 

unsur pokok dalam perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu, 

yaitu unsur honorarium. Brocel diminta EO Under lamp untuk bekerja 

menjadi teknisi saat berlangsungnya acara “Privat party” dari mulainya 

acara yaitu pukul 8 pagi sampai dengan puku 4 sore, setelah waktu 

kerjanya berahir, maka berakhir pula pekerjaannya sebagai teknisi, dan 

setelahnya akan mendapat honoraium sebagai bentuk bayaran baginya 

atas pekerjaan yang telah dilakukannya. 
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Dilihat dari ciri – ciri perjanjian untuk melakukan jasa – jasa 

tertentu dimana didalamnya terdapat unsur pekerjaan tertentu dan 

honorarium, perjanjian yang dilakukan oleh EO Under lamp dengan 

Brocel selaku joki teknisi adalah perjanjian untuk melakukan jasa – jasa 

tertentu. EO Under lamp membutuhkan seorang teknisi untuk menjaga 

dan mengawasi alat – alat musik dan sound system saat berlangsungnya 

acara privat party. EO Under lamp melakukan perjanjian dengan Brocel 

selaku joki teknisi untuk mengatur, mengawasi serta menjaga peralatan 

musik dan sound system saat acara yang mereka selenggarakan 

berlangsung. Brocel bekerja menjadi teknisi sebagai suatu kewajiban 

dan akan menerima honoraium setelah acara yang diselenggarakan oleh 

EO Under lamp berakhir. 

D. Permasalah Yang Timbul Berhubungan Dengan Hubungan Hukum 

Yang Terjadi Antara Pengusaha Alat Musik Dengan EO 

Dalam sub bab ini, penulis akan menerangkan permasalahan apa 

saja yang muncul berhubungan dengan perjanjian sewa - menyewa 

antara EO dengan pengusaha studio.  Permasalahanya yang timbul dari 

perjanjian antara EO dengan pengusaha Studio merupakan 

permasalahan adanya wanprestasi  yang dilakukan oleh EO kepada 

pengusaha studio. 

Wanprestasi menurut Yahya Harahap adalah keadaan dimana 

pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, atau dilakukan 

tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebut dan berada dalam 
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keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan 

perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang 

ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak 

sepatutnya/selayaknya
31

. 

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata yang menyakan bahwa si 

berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan 

sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan 

sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap 

lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dari ketentuan pasal 

tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila 

sudah ada somasi.  

Menurut Subekti bentuk dari wanprestasi itu sendiri sebagai 

berikut 
32

: 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak 

sebagaimana dijanjikannya. 

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan. 
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 Yahya, M. Harahap, segi – segi hukum perjanjian, Bandung, Alumni78, hal. 45. 
32

 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasa, cetakan XXI, 2005, hal 45. 
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Uraian mengenai teori wanprestasi diatas, menjadi acuan bagi 

penulis untuk menganalisis permasalahan dan sistem penyelesaian 

masalah dalam perjanjian sewa - menyewa antara EO dengan 

pengusaha studio sebagai berikut : 

a. Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam perjanjian sewa – 

menyewa antara EO Youth krew dengan pengusaha Studio 1316 dalam 

perjanjian penyelenggaraan festival musik Happy melodic. 

  Perjanjian sewa – menyewa peralatan musik dan sound system 

dalam perjanjian penyelenggaraan festival musik Happy Melodic yang 

dilakukan oleh EO Youth krew selaku penyewa dengan pengusaha 

Studio 1316 selaku pihak yang menyewakan dilakukan secara lisan, 

tidak diinformasikan secara jelas tentang hak dan kewajiban, khususnya 

jika terjadi permasalahan. 

Dalam prakteknya, ditengah berlangsungnya acara “Happy 

melodic”, festival musik yang diselenggarakan oleh EO Youth krew, 

terjadi permasalahan, yaitu : 

- Dimana sound system sebelah kanan mengalami kerusakan, 

saat berlangsungnya acara sound buang sebelah kanan 

terbakar dan mengeluarkan bau gosong. Pihak EO Youth 

krew tidak mengetahui apa sebab yang mengakibatkan 

terbakarnya sound system tersebut, karena sebelumnya 
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sound system tersebut dalam keadaan normal dan sudah di 

periksa sebelumnya.  

Solusi penyelesaian masalah yang terjadi adalah dengan adanya 

musyawarah antara pihak EO Youth krew dengan pengusaha Studio 

1316, dengan jalan : 

- Mengenai kerusakan sound system, pihak penyewa yaitu EO 

Youth krew bertanggung jawab mengganti kerusakan yaitu 

dengan mengeluarkan biaya separuh dari harga sound 

system yang rusak seharga 3juta rupiah. Harga dari sound 

system adalah 6 juta rupiah, karena sound system tersebut 

sudah tidak dapat diperbaiki, maka pihak studio 1316 harus 

membeli sound system baru untuk mengembalikan 

kelengkapan sound system miliknya. 

Berdasarkan Pasal 1564 KUHPerdata, yang berbunyi : 

“Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan 

pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia 

membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya.” 

 Dilihat dari uraian Pasal 1546 KUHPerdata, maka sudah 

seharusnya EO Youth krew bertanggung jawab atas kerusakan sound 

system yang terjadi pada saat diselenggarakannya festival musik Happy 

Melodic, karena EO Youth krew tidak dapat membuktikan bahwa 
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kerusakan sound system tersebut bukan merupakan kesalahan yang 

dilakukannya. 

Sedangkan merujuk pada Pasal 1244 KUHPerdata mengenai 

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya 

suatu perikatan” yang berbunyi : 

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. 

bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan 

itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu 

disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat 

dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk 

kepadanya.” 

 Sedangkan dilihat dari uraian Pasal 1244 KUHPerdata, maka 

sudah seharusnya EO Youth krew berkewajiban mengganti biaya 

kerugian atas kerusakan sound system saat berlangsungnya festival 

musik Happy Melodic. 

Debitur dianggap melakukan wanprestasi jika debitur “Tidak 

melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan”
33

. EO Youth krew 

telah melakukan wanprestasi, maka memang seharusnya EO Youth 

krew membayar ganti kerugian kepada Studio 1316 hal ini dikarenakan 

sudah ada perpindahan tanggung jawab antara Studio 1316 dengan EO 

Youth krew melalui perjanjian sewa – menyewa yang telah mereka 

buat dan sepakati sebelumnya. Dimana seharusnya EO Youth krew 

bertindak sebagai bapak rumah yang baik. EO Youth krew sudah 

bertindak seolah – olah menjadi pemilik atas barang yang telah di sewa, 
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dan pemilik barang haruslah menjaga serta merawat barang yang 

dimiliki, sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini EO 

Youth krew tidak dapat menjaga dan merawat sound system serta 

peralatan yang di sewa. EO Youth krew terbukti melakukan salah satu 

unsur – unsur tindakan wanprestasi dimana EO Youth krew sebagai 

debitur, tidak mampu melakukan apa yang di sanggupi dilakukan, yaitu 

menjaga dan merawat objek perjanjian, terbukti dengan rusaknya sound 

system dan beberapa peralatan musik pada saat berlangsungnya acara.  

b. Permasalahan yang timbul dalam perjanjian sewa – menyewa antara 

EO Under lamp dengan pengusaha Studio Erasmuz dalam perjanjian 

penyelenggaraan festival musik Privat party. 

Perjanjian sewa – menyewa peralatan musik dan sound system 

dalam perjanjian penyelenggaraan festival musik Privat party yang 

dilakukan oleh EO Under lamp selaku penyewa dengan pengusaha 

Studio Erasmuz selaku pihak yang menyewakan dilakukan secara lisan, 

dimana didalamnya tidak memuat tentang ketentuan mengenai aturan – 

aturan serta pertanggung jawaban atas permasalahan yang terjadi secara 

jelas. Hal inilah yang menyebabkan permasalahan dalam 

penyelenggaraan perjanjian tersebut. 

Diberlangsungnya acara Privat Party festival musik yang 

diselenggarakan oleh EO Under lamp, terjadi permasalahan, yaitu : 
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- Terjadi permasalahan teknis, yaitu keterlambatan 

dimulainya acara, yang mengakibatkan jam berlangsungnya 

acara tidak seperti yang di rencanakan. Hal ini berhubungan 

dengan waktu sewa peralatan musik serta sound system 

tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. 

Mundurnya waktu sewa itu mengakibatkan keterlambatan 

pengembalian objek sewa – menyewa. 

Penyelesaikan masalah yang terjadi adalah adalah dengan 

adanya musyawarah antara pihak EO Under lamp dengan pengusaha 

Studio Erasmuz, dengan jalan : 

- Pihak EO Under lamp menanggung biaya penyewaan dari 

over time yang terjadi saat berlangsungnya acara. Pihak EO 

Under lamp bertanggung jawab menanggung 100% dari 

biaya penyewaan alat musik dan sound system yaitu sebesar 

2 juta rupiah biaya sewa normal ditambah 2 juta rupiah 

untuk biaya over time penyewaan peralatam musik serta 

sound system kepada pihak yang menyewakan, yaitu kepada 

pengusaha Studio Erasmuz. 

Dalam hal ini EO Under lamp melakukan wanprestasi 

sebagaimana teori mengenai unsur wanprestasi dimana Debitur 

dianggap melakukan wanprestasi jika debitur “Melakukan apa yang 
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dijanjikan tetapi terlambat”
34

, maka memang seharusnya EO Under 

lamp mengganti kerugian yang diakibatkan dari terlambatnya 

pengembalian objek sewa berupa peralatan musik dan sound systemnya 

kepada pihak penyewa yaitu Studio Erasmus. 

Keterlambatan pelaksanaan acara “Privat party” mengakibatkan 

pihak EO Under lamp harus membayar lebih untuk penyewaan alat 

musik serta sound system. EO Under lamp harus menanggung 

konsekuensi dari keterlambatan pengembalian objek sewa kepada 

Studio Erasmuz , dan harus menanggung biaya sebesar 100% dari harga 

sewa semula, walaupun keterlambatan tersebut hanya terjadi setengah 

dari jam sewa yang telah disepakati sebelumnya. EO Under lamp harus 

membayar ganti kerugian yang ditimbulkan, yaitu dengan untuk 

membayar 2x dari harga sewa sebelumnya kepada pihak yang 

menyewakan, yaitu studio Erasmuz. Karena dalam hal ini EO Under 

lamp terbukti melakukan wanprestasi, dengan adanya keterlambatan 

atas pengembalian objek yang telah diperjanjikan.  

Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata mengenai “Penggantian 

biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan” 

yang berbunyi : 

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, 

terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang 
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sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan 

perubahan.” 

Berdasarkan uraian pasal diatas, Studio Erasmus dapat 

menuntut ganti kerugian karena terlambatnya pengembalian objek 

sewa. Faktanya, dalam 1x masa sewa peralatan musik dan sound 

system (8jam waktu sewa), Studio Erasmuz mendapatkan pemasukan 

sebesar Rp. 2.000.000,00 – (Dua juta rupiah). 

           


